
www.gk.pl24 | 12 listopada 2009 | Polska Gazeta Krakowska

Sport

OG!OSZENIE 0368458/00

WYROBY
HUTNICZE

BLACHY
DACHOWE

33-202 Sm!gorzów 321
tel. 014 642 86 30

014 642 15 65

www.transtal.pl

OG!OSZENIE 0345609/00

nr licencji 1149

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

UL. URSZULA!SKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14

www.hebda.com.pl
e-mail: kontakt@hebda.com.pl

OG!OSZENIE 0365202/00

Ekologiczne
betonowe zbiorniki

zapewniamy

transport hds

oraz monta!.

tel. 0 781 044 596

www.tempo.pev.pl

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

na szamba, gnojówk%, gnojowic%

OG!OSZENIE 0239873/01

OOMEGA

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

uprawnienia szko!y publicznej

ul. Kwiatkowskiego 17

Tarnów, tteell.. 001144--668888--9999--0000

www.omega.szkola.pl

OG!OSZENIE 0225985/00

!ALUZJE - ROLETY
MARKIZY - MOSKITIERY

BRAMY GARA!OWE
AUTOMATYKA DO BRAM

STOLARKA OKIENNA

Tarnów ul. Strusi!ska 10
tel./fax (014) 621 50 98

(014) 628 43 02

OG!OSZENIE 0224778/02

Nietakwyobra!alisobiezako"-
czenie rozgrywek pi#karze i ki-
bice. Wczoraj odwo#ano wi$k-
szo%&zaplanowanych spotka",
wtymnajciekawiejsi$zapowia-
daj'cy si$w drugiej lidze mecz
Bruk-Bet Nieciecza – Wigry Su-
wa#ki.

– Mecz si$ nie odby# ze
wzgl$du na nienadaj'cy si$
do przeprowadzenia zawodów
placgry–informowa#Zbigniew
Zych, s$dzia g#ówny z Lublina.

Nowy termin ma zosta&wy-
znaczony przez Wydzia# Gier
i Dyscypliny PZPN. Suwa#acza-
niemaj'wyj'tkowegopecha.Ich
drugawyprawanapo#udniePol-
ski zako"czy#a si$ fiaskiem. We
wrze%niu przyjechali na mecz
z Stal' Rzeszów i nie wyst'pili
wnimnaskutekzatruciapokar-
mowego.

– Takie wyjazdy to dla nas
ogromne koszty. Nie borykamy
si$ z wi$kszymi k#opotami fi-
nansowymi, jednak w klubie li-
czymy ka!d' z#otówk$. Odwo-
#ane mecze wyjazdowe to dla
nasstratakilkudziesi$ciutysi$cy
z#otych. To wyrzucenie pi$nie-
dzywb#oto–nieukrywa#trener
Wigier Suwa#ki Zbigniew Kacz-
marek.

Szkoleniowiec zaznacza#,!e
jego zespó# chcia# si$ zmierzy&

z niecieczanami, ale w dobrych
warunkach. – Na takim boisku
gra nie mia#a sensu. To nie mia-
#oby nic wspólnego z pi#k'
no!n' .Chcieli%myosi'gn'&do-
bry rezultat. Byli%my w dobrej
dyspozycji. Potwierdzili%my to
w pojedynkach z Resovi' czy
(witem Nowy Dwór Mazowie-
cki.Przyjechali%mytuniejakdo-
starczyciel punktów, ale
popunkty.Mamyszansenaw#'-
czeniesi$dowalkioczo#owelo-
katy. Walkower za mecz
z Olimpi'mamy raczej pewny.
Ze wzgl$du na bezpiecze"stwo
s$dziowiepodj$litak',anieinn'
decyzj$. )a#ujemy, !e tak si$

sta#o–mówi#szkoleniowiecWi-
gier.

W zespole Bruk-Betu spokoj-
nie przyj$to decyzj$arbitrów.

– Nastawili%my si$ na mecz
iwalk$.Przygotowali%mysk#ad,
odby#em z zawodnikami od-
praw$.Pi#karzemielich$&dogry.
Ranozdawa#emsobiespraw$,!e
spotkanie mo!e si$nie odby&–
wtakichwarunkachzawodnicy
mogli by& bowiem nara!eni
na liczne urazy. Robili%my
wszystko,!eby dosz#o do roze-
grania meczu. Wysz#o inaczej.
Na pewne rzeczy nie mamy
wp#ywu – mówi# trener Marcin
Ja#ocha.

W Niecieczy od samego rana
stra!acy usuwali stoj'c'na boi-
skuwod$, lecznaniewielesi$to
zda#o.

Niewiadomo,kiedyodb$dzie
si$mecz.ZarównoBruk-Bet, jak
iWigrys'zainteresowanitermi-
nem wiosennym.

– Chcia#bym,!eby%my w#a%-
niewtedyzagrali.Pewniemo!na
by#oby utrzyma&zespó#na pe#-
nychobrotach,aleniewiadomo,
jak by to potem wysz#o w prak-
tyce.Je!eliprzyjdzienamzagra&
jeszcze w listopadzie to b$-
dziemy musieli by& przygoto-
waninastoczeniewalki–dodaje
trener Bruk-Betu.

Pi!kiwodnejnieby!o,
wNiecieczyniegrali
bNowy termin
meczu wyznaczy
PZPN

bZespó! z Suwa!k
to dopiero ma
du"ego pecha

AndrzejMizera

Niska temperatura w hali „Ja-
skó#ka” nie przeszkodzi#a w ro-
zegraniu6.kolejkiIligiPaw#ow-
skiSportTLF.Pi#karzestaralisi$
rozgrza& zgromadzonych kibi-
ców i w pe#niu im si$ to uda#o.
W kilku meczach dosz#o do du-
!ych niespodzianek.

Po obecnej kolejce liderem
zosta#beniaminek Street Foot-
ball. To efekt jego wygranej
z PRO-FIS-em (3:1). Spotkanie
nie uk#ada#o si$po my%li Street.
Przegrywali po bramce Rafa#a
Kozie#a. Pó*niej role si$odwró-
ci#y. Po trzech bramkach
AdrianaKrokeraostateczniewy-
grali.

Niespodziank$zanotowano
w meczu Tad-Bud/Seat Team
z Kapro Azotami. Pad# w nim
nieoczekiwany remis 1:1. Spot-
kanie nie zachwyci#o. Bramki
zdobywali +ukasz Rupa (Tad-
Bud)iMateuszKorman(Kapro).
Mimo tego potkni$cia obro"cy
tytu#u utrzymali pozycj$
wicelidera.

Kolejny do%& zaskakuj'cy
rezultat pad#w spotkaniu Rock
N’ Roll/Redruk – Luxtorpeda
Soki Pysio (1:4). Pocz'tkowo
nic nie wskazywa#o na taki
obrót wypadków. Gracze Ro-
cka zacz$li gra& coraz s#abiej.
Bart#omiej Kryczek za zaatako-
wanie przeciwnika mo!e po-
nie%& kar$. Tym wydarzeniem
zajmowa& si$ b$dzie Komisja
Dyscyplinarna.

„Pysie” wygra#y nie tylko
po dobrej grze, ale te!po dwóch
bramkach Bart#omieja Kiero"-
skiego i Grzegorza Witka.
Westovia Okna Paw#owski po-
kona#aGawroa!7:2.„Gawrony”
nawetprowadzi#ywtymspotka-
niu po trafieniu Krzysztofa Ja-
b#o"skiego. Westovia szybko
wyrówna#a po bramce Witolda

Szczurka. Du!y wp#yw na gr$
tego zespo#u mia# Ireneusz
Grybo%, z którym golkiper Ga-
wro nie mia# #atwego!ycia.

To, !e szóst' kolejk$ mo!na
nazwa&seri'niespodzianek,po-
twierdzi#dodatkowo mecz AZS
PWSZ z Inter-Gazem. Akade-
micywygraligo3:1.Zdobyli tym
samym pierwsze punkty w roz-
grywkach. Dzi$ki tej wygranej
uda#o im si$wskoczy&na prze-
dostatni' lokat$. W tym poje-
dynku bramki dla zwyci$zców
zdobywali Mateusz Mi%tak (2)
oraz Marcin Bia#as. Kolejne do-
brezawodymi$dzys#upkamiro-
zegra#Tomasz Mikrut (PWSZ).
Honorowe trafienie dla „Gazo-
wych” zaliczy#Szymon Martu%.

W ostatnim spotkaniu Car
Service zmierzy# si$ z Lumaro
Ekotar/Elbud (3:2). W tym poje-
dynku emocji by#o co nie miara,
a rezultat zmienia# si$ jak w ka-
lejdoskopie.Wynikotworzy#Ro-
bertWitek(Lumaro).Wynikpo-
dwy!szy# Piotr Boruch. Car
Service zacz$#o powoli docho-
dzi& do g#osu. Kontaktow'
bramk$ zdoby#Tomasz Malec.
Do remisu uderzeniem z rzutu
karnego doprowadzi#Krzysztof
Palej. On równie!ustali#wynik
spotkania.

I TLF

Gawro – Westovia Okna Paw!owski 2:7,
PRO-FIS – Street Football 1:3, Tad-
Bud/Seat Team – Kapro Azoty 1:1, Rock
N`Roll/Redruk – Luxtorpeda Soki Pysio
1:4, AZS PWSZ – Inter-Gaz3:1, Car
Service – Lumaro Ekotar/Elbud 3:2.

1. Street Footbal 6 13 22–11

2. Tad-Bud/Seat 6 13 17-10

3. Rock N`Roll 6 12 20-12

4. Car Service 6 12 22-11

5. Westovia 5 12 22-13

6. Luxtorpeda 6 12 20-15

7. Lumaro 6 9 19-17

8. Gawro 6 6 17-21

9. Inter-Gaz 6 4 15-27

10. Kapro Azoty 6 4 11-24

11. AZS PWSZ 5 3 9-18

12. PRO-FIS 6 3 7-22

Wlidzefutsalunowy
zaskakuj!cylider
AndrzejMizera

Nietakplanowalizadebiutowa&
w rozgrywkach w II Ogólnopol-
skiej Lidze Futsalu zawodnicy
Akademii Futsalu Tarnów.
W pierwszym spotkaniu roze-
granym w hali TOSiR-u ulegli
AZS UMCS Lublin 1:3 (0:0).

Spotkanie lepiej u#o!y#o si$
dla tarnowian. W ich sk#adzie
do%& nieoczekiwanie wyst'pi#
Leszek Wojnarowski, znany
m.in. z wyst$pów w reprezenta-
cji Polski oldboyów – Leszek
Wojnarowski. Przewag$ tarno-
wianie udokumentowali gro*-
niejszymi okazjami. Jednak
strza#y Mro!ka i sytuacja sam
na sam G'siora nie przynios#y
bramki. Atakowa& jednak si$
op#aci#o.Posytuacjisamna sam
z Mro!kiem golkiper go%ci
otrzyma# czerwon' kartk$. To
jednak nie okaza#o si$ prze#o-
mowymmomentemspotkania.
RezerwowybramkarzzLublina
spisywa# si$ jednak bardzo do-
brze imia#swój udzia#w ko"co-

wym zwyci$stwie swojego ze-
spo#u. W pierwszej po#owie nie
doczekano si$bramek. Chocia!
momentyby#y.Dogodnychoka-
zji nie potrafili wykorzysta&,
zw#aszcza go%cie. Po uderzeniu
Turewicza pi#ka zatrzyma#a si$
na poprzece. Tarnowianie zdo-
#aliodpowiedzie&%wietnymwo-
lejem Sie"czaka.

Ten pi#karz mia# równie!do-
godn'okazj$, ale nie potrafi# jej
wykorzysta&.Wdrugiejpo#owie
ponownie obie strony zacz$#y
atakowa&. Jednakwci'!bramka-
rzebylinaposterunku.Lublinia-
nie zacz$li przewa!a& i zacz$li
strzela& bramki. W 29 min
po mocnym strzale z 10 metrów
Turewicza pi#k$g#ow'do siatki
skierowa# Gruszka. Po chwili
z przed#u!onego rzutu karnego
wynik podwy!szy# Buczy"ski.
Tarnowianie atakowali. Strza#y
Mro!ka, Tu#acza czy Sie"czaka
niczegonieprzynosi#y.W35min
Barszczstrzeli# jedynegogoladla
AF. Wynik spotkania ustali#
Wal$ci"ski.

Nieudanydebiut
pi"karzyzTarnowa
AndrzejMizera

WczorajwNiecieczy s!dziowie zadecydowali,"ena tymboiskunie da si!gra#
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